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FRANCHISE NEDİR 

 
NASIL YAPILIR, NEDEN YAYILIR, NEYE YARAR ? 



2 

FRANCHISE NEDİR 

Franchise 21. yüzyılın işletme metodudur 

Bir sistem ve marka kullanarak 

 

sürekli disiplin ve destek alarak  

 

yatırıma ek bir bedel ödeyerek  

 

uzun vadeli bir ilişki içinde 

 

başkasının markasıyla,  

 

kendi nam ve hesabına çalışmaktır 
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KAÇA AYRILIR 

Ürün ve marka  
= mal satanlar 

   İşletme sistemi 

= akıl satanlar 

Franchise sistemi iki temel kategoriye ayrılır 
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KİM YAPAR 

Franchise ilişkisi ticaretin dört farklı aşamasında kurulabilir 

 

 

Üretici - Perakendeci (örn: mobilya) 

 

 

Üretici – Toptancı (örn: meşrubat) 

 

 

Toptancı – Perakendeci (örn: market) 

 

 

Perakendeci – Perakendeci (örn: fast food) 
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FRANCHISE SİSTEMİNİN ESASI 

İyi kazanmak 
Tek ev geçindiren dükkan franchise olamaz 

Dengeli paylaşmak 
Nalıncı keserinden kimse franchise almaz 

Franchise sisteminin “olmazsa olmaz” iki kuralı vardır 
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FRANCHISE NASIL GELİŞTİ 

Dünyada  
Amerika öncü rolünde 

Avrupa, Japonya yaygın 

Tüm dünyada 

uygulanıyor 

Franchise “sağlam” yatırımdır,  

ABD de 5 yılda işletmelerin kapanma oranı müstakil %50, franchise %3   

 

Franchise “likit” yatırımdır 

ABD de %14 devreder, %10 ikinci, %6 üçüncü, %6 dördüncüyü açar 

ABD de 
2500 den fazla marka 

1.000.000 işletme  

2,3 trilyon dolar ciro 

10 milyon çalışan 

1/4 şube, 3/4 franchise 

%20 ürün-marka ($ %70)  

12 işletmeden 1’i franchise 

Türkiye’de 
1800 den fazla marka 

• %20 franchise 

• %30 şube 

• %50 bayi 

%25 yabancı, %75 yerli 
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NEDEN GİRİŞİMCİ OLUYORUZ 

Türk insanı mecburiyetten girişimci oluyor, ama organize olamıyor  

Profesyonellik yetmiyor maaş az, iş güvencesi yok 
 
İşimizin işçisiyiz imalatta 3/4, ticarette 1/2 hiç işçi çalıştırmıyor 
 
Büyüyemiyoruz ticarethanelerin %99’unda 1-9 kişi çalışıyor 
 
İşveren %5, kendi hesabına çalışan %25, ücretsiz aile işçisi %35 
 
Tarım dışı işlerde girişimcilerin tüm işgücüne oranı (OECD) 
ABD %7 İsveç %9 Japonya %10 
İngiltere %12 G.Kore %23 Türkiye %26 
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KİM FRANCHISE ALIR 

“Ne iş olsa yaparım” diyenler, basit işlere kalkışır 

Bilgi eksiğinden ötürü küçük başarılarla yetinir 

“Bildiğim işi yaparım” diyenler, tek bir işi öğrenmiştir 

Teknik bilgisi iyidir, bildiğiyle, pazarıyla sınırlı kalır 

“Sağlam adım atarım” diyerek gelişen sektöre girenler 

Franchise alır tutmuş iş, tanınmış marka, eğitim alır 
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FRANCHISE ALAN NE BEKLER 

  Yarar  =  işinden para kazanır 

  Prestij  =  kendisine yakışanı alır 

  Güvence  =  risksiz iş, geniş bölge alır 

  Rahatlık =  merkez işi öğretir, eleman bulur 

  Satış =  bilen müşteri gelir, kampanya olur 

  Kolaylık  =  uygun tedarik sağlanır 

  Bağımsızlık  =  kendi işi olur 

  İyi muamele =  destek alır, sorun yaşarsa kollanır 
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FRANCHISE ALAN NEYE BAKMALI 

Yatırım 
Neyim var, giderse ne olur, neyle geçineceğim, ilave gerekirse 

nereden bulurum, kredi için neyi riske atabilirim, borç bulabilir miyim, 

borç takabilir miyim, ortak bulabilir miyim 

 

Beceri 
Eğitimim işe yarar mı, becerilerim işe yarar mı, işe katkım ne 

 

Deneyim 
Geçmişteki işlerim, patronluk deneyimim,  benzer işlerim, batma 

deneyimim, sorun çözme deneyimim 

 

Çevre 
Destek olacak, tedarikçi olacak, müşteri getirecek, sorun çözecek 

çevrem 

Girişimci markaya güvenir gücünü aşan işe girerse batar 
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FRANCHISE VEREN NE BEKLER 

Uzun vadede kazanmak 
Başta alacağı para aynıdır, sonrasında çok kazandıracak olanı seçer 

İyi işleteceğinize inandırın, ona kazandırmayacak formül önermeyin 

 

Parasını almak 
Tahsilat sorunlarıyla uğraşmak, destek vermek zorunda kalmak istemez 

Maddi gücünüz olduğunuza inandırın, acındırarak pazarlık yapmayın 

 

Sorunsuz ilişki 
Sürekli sorun çıkaranlarla uğraşarak  istemez  

Sisteme uyacağınıza inandırın, akıl vererek öne çıkmaya çalışmayın 

 

Memnun müşteri 
Müşteri şikayetleri ile markasının zedelenmesini istemez 

Becerikli olduğunuza müşteri memnuniyetini sağlayacağınıza inandırın 

Uzun ve sorunsuz bir iş isteyen, franchise verenin suyuna gider 
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FRANCHISE VEREN KİMİ SEÇER 

Kurtlar (<%5 ) işi bilen esnaftır, markaya para ödemez 

 

 

 

Kuzular (<%10) ideal franchise alandır, yatırır, çalışır 

 

 

 

 

Kuşlar (>%80) heves eder, çalışmaz, beceremez, batar 

Franchise veren markasını kurda kuşa kaptırmamalı 
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FRANCHISE NEDEN YAYGINLAŞIR 

Franchise zincirlerin başarılı olması tüketicinin tercihine bağlıdır 

Tüketici  

satıcıyı tanıyorsa 

ürünü biliyorsa 

kendine güvenir, pazarlık eder 

o sektörde müstakil işletmeler yayılır 

Tüketici 

tanımadığı bir çevredeyse 

prestij ve güven arıyorsa 

markaya güvenir, farkına katlanır 

O sektörde franchise işletmeler yayılır 
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SATIŞ KAMPANYALARI 

Yerel tanıtım ve kampanya franchise sisteminin gizli gücüdür 

Müstakil işletme örümcek gibidir, müşteri bekler 

Franchise işletme arı gibidir, gider müşteri bulur 

Kampanya amaçlı, planlı, sürekli yapılır 

Sonuçları izlenir, raporlanır, fayda sağlanır 

İyi duyurulur, sonuç alınır, marka güçlenir 
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ÜRÜN VE MEKAN KONSEPTİ FARKI 

F&M 

Ürün konsepti mekan konsepti çıkmaz, müşterisi kabullenmez 

Ürün Konsepti 

 

Ürün iyidir, müşteri ürüne gelir 

Dekor basit, servis kötü olabilir 

Müşteri ürüne sevgi duyar 

Ürün meşhur olur, fiyatı makul kalır 

Mekan Konsepti 

 

Mekan iyidir, müşteri mekana gelir 

Dekoru, servisi, ürünü iyidir 

Müşteri mekana saygı duyar 

Mekan marka olur, fiyatı yüksek olur 
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MÜSTAKİL PERAKENDECİ 

Müstakil esnafın gücü azdır ama, avantajı müşteriyle kişisel ilişkisidir 

Müstakil esnaf koyun gibidir 

Toplaşır bekler, payına düşenle yetinir 

Yünü, sütü kullanılır, sonu kasaptır 

Becerikli esnaf keçi gibidir 

Koşar, zıplar, yemeğini arar bulur 

Kasaptan kaçsa bile, kurttan kaçamaz 
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FRANCHISE ZİNCİR 

Franchise zincirin avantajı, üstün performansı ve çekici görünümüdür 

Franchise zincir küheylan gibidir 

Güçlüdür, hızlıdır, alımlıdır, markadır 

Taşır, koşar, yarışır, performans gösterir 

Sevilir, sayılır, hayran olunur, hizmet alınır 

 

 

Her zincir bir değil, herkes küheylan olamaz 

Kimi katır gibidir, alımlı değildir ama yük taşır 

Kimi zebra gibidir, güzeldir ama ortama uyamaz 
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ŞUBE ZİNCİRİ 

Şube zincirinin  avantajı düşük maliyeti ve ucuza satabilmesidir 

Şube zincirleri deve gibidir 

Büyüktür, dayanıklıdır, yük taşır 

Yemeden, içmeden çölleri aşar 

Ne koyun, ne at onunla yarışamaz 

Kervan ticaretin temelidir, devenin işidir 

Yüksek ciro, düşük masraf, makul karla çalışır 

Kervanla ne koyun, ne küheylan rekabet edemez 
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FRANCHISE TEK YOL DEĞİLDİR 

Franchise zincirlerin hangi sektörde başarılı olacağını 

Tüketicilerin beklentileri ve tercihleri belirlerler 

Kişisel hizmet istiyorsa müstakil perakendeciler yaşar 

Markalı hizmet makul fiyat istiyorsa franchise zincirler çoğalır 

Ucuz fiyat istiyorsa şube zincirleri pazara hakim olur 

Bir sektörde franchise zincirler çalışmıyorsa zorlamayın, tutmaz 



20 

FRANCHISE SİSTEMİNİN YARARI 

Franchise sistemi 
 

• Perakendecinin kurtarıcısıdır 

 

• Sistemli, markalı iş sahibi yapar 

 

• Kayıtlı ekonomiyi artırır 

 

• Tüketiciye güven verir 

 

• Çalışana eğitim verir 

 

• Kaliteyi getirir, dünyaya açar 

 

Çağdaş perakendecilik için ya franchise alın, ya franchise verin 
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DENEYİMİ YANINIZA ALIN 

 

KAZANAN SİZ OLUN 


